
  2021-06-10 

 1

 
 

Å.H.U.S Åhus Handbollens Ungdomssällskap Ideell 
Förening 
838201-8797 
 

Verksamhetsberättelse 
 
Säsongen 2020/2021 hade föreningen cirka 400 aktiva spelande medlemmar i Åhus, flertalet barn och 
ungdomar! Lägg därtill medlemmar av styrelsen och ett stort antal ledare. Ideellt arbetande personer, 
som alla gör en stor insats för föreningen. Köns- och åldersfördelning framgår nedan; 
 

 
 
 
Säsongen började som förra säsongen slutade, med Covid-19 i centrum och de fortsatta 
restriktionerna med pandemin. Säsongen kunde inledas med träningar och seriespel men med 
bara några matcher spelade per lag stoppades all verksamhet. Senare kunde barn och 
ungdomar upp till och med 15 år, gående i grundskolan, starta igång träningarna igen med 
restriktioner. 
Träningar utomhus var vad som kunde genomföras för de äldre lagen och det är ju ingen som 
är optimalt för sporten handboll. 
Föreningen och styrelsen agerade snabbt med information hur vi skulle agera och fungera 
utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Informationen uppdaterades löpande på 
hemsidan när nya direktiv gavs. 
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Seniorlag Dam 
 
Damlaget gjorde bejublad comeback i Åhus Handboll och utgjordes av ett tjugotal tjejer i 
åldersspannet födda 1989 tom 2002. De inledde seriespelet lysande och vann övertygande de 
matcher som hann avverkas. Vi ser med stor tillförsikt fram emot nästa säsong i Div 3. 
 
 

Seniorlag Herr 
 
Herrlaget bestod även det av både något äldre spelare och yngre förmågor födda 2003.        
Även herrarna inledde seriespelet i höstas med några matcher, både med vinster och förluster. 
Div 2 Södra blir det även kommande säsong. 
 

 

 
Barn & Ungdomsverksamheten 
Barn- och ungdomsverksamheten verkar för att sprida glädjen med att spela handboll till så många 
barn och ungdomar i Åhus som möjligt.  
 
Insatser arrangerade av Barn- och ungdomsteamet (BUT) under säsongen; 
  
Inskrivning av nya barn i föreningen 
Information om Åhus Handboll delades ut i samtliga klasser i början av höstterminen. Under 
inskrivningen i september skrevs ett 30-tal nya barn in i föreningen. 
 
SummerCamp 
En tvådagars handbollsskola för de yngre barnen genomfördes med god uppslutning vid två 
tillfällen och det gav mersmak till att fortsätta det konceptet. För sommaren 2021 skall det 
genomföras igen, dock i ett lite mindre format pga Covid-19. 
 
 
Ledarutbildning 
I slutet på oktober genomfördes en Basutbildning under två dagar i Sånnahallen och Åhus Gästis 
med instruktör från Skånes Handbollsförbund. Ett tiotal ledare var på plats, även några från 
andra föreningar och glädjande nog även två tjejer födda 2004 från Åhus Handboll. 

 
Stödjande verksamhet 
I föreningen finns ett antal olika team som nära samarbetar med Åhus Handbolls styrelse.                  
Hit hör barn- och ungdomsteamet, kioskteamet och marknadsteamet som med ideella krafter som gör 
ett fantastiskt arbete för klubben. 
 
Kanslifunktionen 
Under året har uppdraget som kanslist i likhet med föregående säsong kombinerats med ett uppdrag 
som ungdomskonsulent. I år har Stanley Cederberg haft uppdraget men konsulentrollen har delats 
mellan Stanley och Victor Niléhn. En värdefull länk mellan styrelse och tränare/lag, men också ett 
stöd till föräldrar, barn och ungdomar. 
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Marknadsteamet 
Marknadsteamet i Åhus Handboll arbetar med att involvera sponsorer i klubbens verksamhet, inte bara 
med ekonomiskt tillskott utan även med engagemang och nätverkande. Antalet sponsorer har under 
verksamhetsåret varit i stort oförändrat. Arbetet blir inför nästa säsong ännu viktigare med tanke på att 
inkomsten från Åhus Beach uteblev och att alla nya matchkläder ska inköpas dessutom alla 
ledarkläder, en stor utgift som vi hoppas kan till stor del täckas av intäkter för sponsortryck. 
 
 
Åhus 10 juni 2021 
 
Martin Ekelund 
Ordförande 


